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Bodens Kommunföretag AB 

Planeringsförutsättningar 

Den faktor i omvärlden som påverkar Bodens Kommunföretag AB är utveck-

lingen på finansmarknaden, då de störta kostnaderna i bolaget består av ränte-

kostnader på lån från externa långivare. Räntenivån är för närvarande låg men 

beräknas att successivt stiga under planperioden. 

Verksamhetsuppdrag 

Bodens Kommunföretag AB är Bodens kommuns moderbolag för de kommunala 

bolagen. Bolaget ska i nära samarbete med dotterbolagen främja tillväxt i Boden 

för att säkerställa en positiv utveckling av bolagen i koncernen och då främst se 

till att insatserna samordnas på ett för koncernen optimalt sätt.  

Bolaget ska, förutom det som framgår av företagspolicyn, samordna och till-

sammans med dotterbolagen utveckla bolagens verksamhet på ett för kommun-

invånarna värdeskapande sätt.  

Verksamhetsplanering 

Bolaget fortsätter samarbeta med dotterbolagen för att säkerställa en positiv ut-

veckling av bolagen och att se till att insatserna samordnas på optimalt sätt.   

Bolaget utför i övrigt de uppdrag som kommunfullmäktige kan komma att lämna 

till bolaget. 
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Budget 

Bokslut Prognos Budget

2013 2014 2015

Nettoomsättning 0 0 0

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -870 -1 211 -1 184

Personalkostnader -15 -16 -17

Rörelseresultat -885 -1 227 -1 200

Finansiella intäkter 72 1 738 1 971

Finansiella kostnader -3 542 -4 938 -4 959

Resultat efter finansiella kostnader -4 355 -4 427 -4 189

Koncernbidrag till dotterbolag 2 500 2 500 2 500

Koncernbidrag täckning räntekostnader 4 400 5 900 4 300

Koncernbidrag, lämnade -3 503 -2 500 -2 500

Resultat före skatt -958 1 473 111

Skatt, uppskjuten 64

Årets resultat -894
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Boden Arena Fastighets AB 

Planeringsförutsättningar 

Bolaget äger och förvaltar Boden Arena och i samarbete med Bodens kommun 

säkerställer bolaget drift och underhåll för Boden Arena. Bolaget avsätter medel 

för framtida rep och underhåll av fastigheten. Bolaget och dess verksamhet fi-

nansieras till stor del av driftbidrag från Bodens kommun.  

Verksamhetsuppdrag 

Bolaget ska tillsammans med kommunen och andra kommunala aktörer samt 

närings- och föreningsliv och med beaktande av ekonomiska förutsättningar för-

valta och samordna drift och skötsel av Arenan för en låg drift kostnad. Bolaget 

ska verka för att Arenan är tillgänglig med ett högt nyttjande.  

Verksamhetsplanering 

Utifrån ägardirektivet ska bolaget tillhandahålla befintliga lokaler i multiarenan 

för så väl idrott som andra evenemang till ett högt nyttjande. Planerade underhåll 

för 2015 är bland annat byta ut samtliga lysrör i sporthallen.  
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Budget 

Prognos

 *2014 2015

Rörelsens intäkter 8 913 6 285

Rörelsens kostnader -8 608 -4 288

Avskrivningar -616 -2 591

Rörelsens resultat -311 -594

Finansiella intäkter 1 005

Finansiella kostnader -1 305 -1 906

Resultat efter finansiella poster -611 -2 500

Aktierägartillskott

Koncernbidrag, erhållna 2 500 2 500

Koncernbidrag, givna

Resultat före skatt 1 889 0

Nettoinvesteringar 0 0

Budget

 

* Prognosen 2014 inkluderar både Boden Event AB (tidigare Arenabolaget i Boden AB) och 

Boden Arena på grund av att uppdelningen av de intäkter och kostnader som tidigare redovisats i 

Arenabolaget inte var färdigställt vid prognostillfället. 
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Boden Event AB 

Planeringsförutsättningar 

Bolaget bygger sin budget utifrån ägardirektiven men även på önskad event-

verksamhet i Boden kommun. Önskemål från näringsliv och kommunens med-

borgare, vad avser events, utgör grunden till planerad verksamhet. 

Verksamhetsuppdrag 

Boden Event AB ska verka för att utveckla Boden till en attraktiv kommun, inne-

fattande bland annat att marknadsföra Boden som mötesplats för konferenser, 

mässor, konserter, nöjen och idrottsevenemang. Bolaget ska även stärka Boden 

som arrangemangs- och eventstad. 

Bolaget ska koordinera ovan angivna verksamheter och är den som äger manda-

tet att vara hyresvärd för kommunens idrotts- och eventarenor. Detta gäller såväl 

byggnader som mark. Bolaget ska ha ett lågt risktagande, arbeta i samverkan 

med andra arrangörer så att arrangemang möjliggörs och verka för att kommu-

nens egna anläggningar kan få ett ökat nyttjande.  

Bolaget ska ha en god ekonomisk hushållning och nyttja sina resurser effektivt 

samt verka för en ur miljösynpunkt långsiktig hållbar utveckling.  

Verksamhetsplanering 

Utifrån verksamhetsuppdraget ska bolaget verka för att marknadsföra Boden som 

en mötesplats för mässor och events. Genom ett lågt risktagande samarbetar bo-

laget med Nolia och kommunen för att anordna arrangemang i kommunens an-

läggningar.  

Planerade arrangemang under 2015 är militär VM i mars, hjälpmedelsmässan i 

april, Boden Alive i juli, Load up North i augusti och seniormässa i september.  
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Budget 

Bokslut Prognos

2013 * 2014 2015

Rörelsens intäkter 6 927 8 913 1 703

Rörelsens kostnader -9 860 -8 608 -1 658

Avskrivningar -144 -616 -2

Rörelsens resultat -3 077 -311 43

Finansiella intäkter 7 1 005

Finansiella kostnader -51 -1 305 -34

Resultat efter finansiella poster -3 121 -611 9

Aktierägartillskott 1 003

Koncernbidrag, erhållna 2 500 2 500

Koncernbidrag, givna

Resultat före skatt 382 1 889 9

Nettoinvesteringar 0 0 0

Budget

 

* Prognosen inkluderar både Boden Event AB (tidigare Arenabolaget i Boden AB) och Boden 

Arena på grund av att uppdelningen av de intäkter och kostnader som tidigare redovisats i Are-

nabolaget inte var färdigställt vid prognostillfället. 
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Boden Energi AB 

Planeringsförutsättningar 

Energiomsättningen påverkas, förutom av temperaturen, av kundrörlighet (el) 

och av nyanslutningar till fjärrvärme och elnät (nätomsättning, el, fjärrvärme). 

Budgeten utgår från ett normalår när det gäller temperaturen samt en beräkning 

av kunder och anslutningsgrad. 

Priset på el förväntas för 2015 öka med cirka 2 öre per kWh till ett medelspotpris 

om cirka 30,5 öre per kWh. Kvotplikten på el stiger till 14,3 % från 14,2 %. 

Avgifterna för överliggande nät ökar.  

Budgeten präglas också av sparsamt med investeringar i moderbolaget för att 

möta en kommande investering i ny panna. Även amorteringstakten ökar. I nät-

bolaget är investeringarna däremot på en högre nivå än normalt för att möta en 

högre efterfrågan på elförsörjning.  

Verksamhetsuppdrag 

Verksamhetsidé 

Bodens energi är en distributör och producent av fjärrvärme och el, samt ägare 

av infrastruktur för fjärrvärme, el och fiber. Bodens energi ska med affärsmäs-

sighet, långsiktighet, seriositet och starkt engagemang i samhällsutvecklingen 

vara det naturliga valet för Bodensaren. Kundernas förväntningar ska alltid kun-

na överträffas – även över tid. 

 

Verksamhetsplanering 

Omsättningen i elnätet beräknas öka till 513 (315)
1
 GWh. Omsättningen har un-

der en följd av år minskat som en följd av den stora fjärrvärmeutbyggnaden. För-

väntningarna har sedan varit en oförändrad omsättning, men tack vare nyetable-

ringar av datacenter ökar omsättningen igen. 

 

Investeringsnivån kommer att ligga på en betydligt högre nivå i elnätverksamhe-

ten än normalt, 50,7 Mkr. Den största investeringen avser ny mottagningsstation 

på Älvbrinken för att tillgodose elförsörjningen till nyetableringar. 

                                                 

 
1
 Siffrorna i parentes anger prognos 2014. 
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Elförsäljningen beräknas öka något till 182 (180) GWh. Elpriset till kund sätts 

genom att det på inköpspriset sätts en marginal, som ska täcka risk, eget arbete 

och vinst. Priserna och marginalerna är pressade. 

Elproduktionen i minikraftverken styrs av tillgången på vatten. För 2014 har vat-

tentillgången varit dålig, vilket innebär att produktionen beräknas stanna på 

blygsamma 15 GWh. För 2015 beräknas minikraften producera normala 20 

GWh. Priset på el beräknas bli något lägre än för 2014.  

 

Energiproduktionen i fjärrvärmeverket bedöms, efter de senaste årens kraftiga 

utbyggnad av fjärrvärmenätet, stabilisera sig på en nivå om cirka 320-340 GWh 

beroende på temperatur och uppvärmningsbehov. Elproduktionen beräknas ligga 

runt 26 GWh med normal tillgänglighet i anläggningen. 

 

Driftkostnaden för produktionsanläggningen kommer att öka för kommande år 

beroende på att anläggningarna blir mer slitna och i behov av ett mer omfattande 

underhåll. Slitaget innefattar såväl pannor som tillhörande hjälpsystem. 

 

Efter de senaste årens kraftiga utbyggnad av fjärrvärmenätet har det långsiktiga 

underhållet av befintliga kulvertsystem fått stå tillbaka. Under året har strategiskt 

viktiga kulvertsträckor, byggda under 70-talet i den övre stadsdelen, bytts ut. 

Huvudinriktning för drift- och underhåll av kulvertnätet de närmaste åren kom-

mer att inriktas på fuktfelsmätning och reparation av fuktfel. 

 

För 2015 höjs taxan med 2 %. För 2016 och framåt räknas med mindre, årliga 

taxejusteringar, utifrån beräknade årliga kostnadsökningar. När det gäller fjärr-

värmetaxan har Bodens Energi den näst lägsta taxan i landet. Ser man bara till 

energibolag med egen produktion av fjärrvärme har Boden den lägsta. 

Elnättaxan förblir oförändrad för 2015. 

Koncernen arbetar löpande med att förbättra leveranssäkerheten, både vad gäller 

fjärrvärme och elnät. 
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Budget 

Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015

Nettoomsättning 342.954 344.001 368.504

Aktiverat arbete för egen räkning 2.157 1.944 2.200

Övriga intäkter 15.098 18.697 16.656

360.209 364.642 387.360

Råvaror & förnödenheter -113.277 -109.681 -118.877

Övriga externa kostnader -82.110 -82.428 -94.656

Personalkostnader -47.606 -51.144 -50.975

Avskrivningar -50.885 -53.829 -55.325

Rörelseresultat 66.331 67.560 67.527

Ränteintäkter 827 690 500

Räntekostnader -10.798 -10.578 -8.008

Resultat efter finansiella poster 56.360 57.672 60.019

Koncernbidrag, lämnat -6.900 -8.400 -6.800

Resultat före bokslutsdisp & skatt 49.460 49.272 53.219

Bokslutsdispositioner & skatt -10.581

Årets resultat 38.879  

Kassaflöde 

Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015

Resultat efter finansiella poster 56.360 57.672 60.019

Justeringar 44.853 53.829 55.325

Investeringar -69.975 -74.127 -70.220

Amorteringar -20.000 -41.000 -50.000

Koncernbidrag -6.900 -8.400 -6.800

Årets kassaflöde 4.338 -12.026 -11.676  

 

Framtida förväntningar 

Under våren 2015 ska rapportering göras till Energimarknadsinspektionen inför 

nästa regleringsperiod (2016-2019) avseende elnätavgifterna. Kravet på avbrotts-

fria elnät är redan skärpt vilket kommer att påverka kvalitetsindexet i reglering-

en. Dessutom ska elnätet åldersbestämmas och utifrån detta kommer maximal 

avgift att bestämmas.  

 

Den gamla avfallslinjen, Panna 14, har ca 35 år på nacken. Pannan driftsattes 

1981 och var då byggd som biobränsleeldad panna. 1997 genomfördes en större 

ombyggnation av pannan för att möjliggöra eldning med avfallsbränslen. Däref-

ter har pannan kompletterats och ändrats i takt med att utsläppskrav och andra 
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myndighetsföreskrifter ändrats. Panna 14 utgör en väldigt viktig produktionsen-

het, med ca 5 000 drifttimmar årligen och utgör hälften av den totala värmepro-

duktionen med avfallsbränslen. Pannan är väl underhållen men på grund av sin 

höga ålder och den höga nyttjandegraden finns risk för ett större haveri som kan 

få allvarliga konsekvenser. 

 

En utredning och förstudie av en ny avfallslinje, baserad på en termisk effekt på 

30-40 MWt varav 7 MW elproduktion, har därför påbörjats. En ny avfallslinje av 

denna storlek innebär att en ny tillståndsansökan enligt miljöbalken måste göras 

för hela verksamheten. 

 

Vattenverksamhetsutredningen, som är ute på remiss, öppnar för en ny miljö-

prövning av samtliga vattenkraftverk i Sverige. På Svensk Energi oroas man över 

framtiden för svensk vattenkraft, som står för hälften av den totala elproduktio-

nen i landet. Svensk Energi pekar därför i sitt remissvar på allvarliga risker med 

förslagen, som om de antas innebär att det står varje länsstyrelse fritt att föreläg-

ga kraftverksägare att ansöka om ny prövning. Det gäller både stora och små 

kraftverk och skulle för många av de mindre kraftverken, av kostnadsskäl, kunna 

leda till en nedläggning. 

 

Arbetet med en för Norden gemensam marknad för el fortgår. På uppdrag från de 

nordiska energiministrarna håller tillsynsmyndigheterna (Energimarknadsinspek-

tionen och dess nordiska motsvarigheter) på att ta fram en modell för hur en så-

dan marknad ska utformas. Svensk Energi är representant för elbolagen och må-

let är en nordisk marknad till 2015. 

 

Riksdagen kommer under våren 2015 att fatta ett nytt beslut gällande kvoterna 

för elcertifikat. Förslaget är att kvoten ska höjas från och med 1 januari 2016 från 

nivån 14,4 % till 23,0 %. För slutkunder kommer det att innebära en kostnads-

höjning med cirka 3,5 öre/kWh. För elhandelsbolag skapar det en viss osäkerhet 

då fastprisavtal säljs som sträcker sig efter år 2016. 
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Verksamhetsfakta 

Mål enligt Bokslut Prognos Budget

ägardirektiv 2013 2014 2015
Abonnemang, antal fjärrvärme 4.098 4.148 4.198

Antal eldistribution 16.178 16.194 16.200

Energiomsättning, elkraft GWh 262 315 513

Fjärrvärme, GWh 321 317 332

Elproduktion, GWh 44 41 46

Kassalikviditet, % 182

Soliditet, % > 35 % 35

Räntabilitet på justerat eget kapital 6
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Boden Utveckling AB 

Planeringsförutsättningar 

Bodens kommun är sedan 2012 delägare i North Sweden Datacenter Location 

AB (The Node Pole) tillsammans med Luleå kommun, Piteå kommun, Norrbot-

tens Läns Landsting och Luleå Näringsliv AB. Syftet med bolaget är att ta vara 

på kring effekterna av Facebooks etablering i regionen.  

Boden har utmärkta förutsättningar att etablera datacenter med hänsyn tagen 

bland annat till det geografiska läget, den uppbyggda infrastrukturen och till-

gången på elektricitet. Datacenterbranschen har en mycket stor tillväxt.  

Under 2015 kommer arbetet med att attrahera fler datacenterföretag till Boden att 

fortsätta. Förutsättningarna för en fortsatt expansion är goda om ett koncentrerat 

arbete för en fortsatt expansion sker både hos de företag som etablerar sig i Bo-

den, lokala företag och offentliga aktörer. Andra viktiga aktörer med utvecklings 

potential är Futureeco AB inom miljöområdet och besöksnäringen. 

Verksamhetsuppdrag 

Bodens Utvecklings AB:s  vision är att inom tio år utveckla Boden till en av lan-

dets attraktivaste etableringsorter där företagen känner sig välkomna och har ett 

starkt stöd i sitt företagande.     

 

Bodens Utveckling AB ska verka för att utveckla Bodens Kommun till en attrak-

tiv kommun för att skapa tillväxt.  

Bolaget ska i nära samarbete med kommun, näringsliv, myndigheter och organi-

sationer främja utveckling och tillväxt i Bodens kommun genom att framför allt 

arbeta med långsiktiga och strategiska utvecklingsfrågor. En utveckling som 

även säkerställer en gynnsam tillväxt totalt i koncernen.  

Huvudområdet för bolaget är etablering av datacenter i Boden samt utveckling 

av SKAPA. Verksamheten ska fullt ut finansieras från egen verksamhet. 

Verksamhetsplanering 

Bolaget kommer under 2015 att arbeta med att utveckla det så kallade AF1 om-

råde för datacenter etableringar och övriga industrietableringar. Arbetet med att 

etablera Datacenter på AF 1 området kommer att fortsätta med tre fokusområden, 

megadatacenter, den så kallade Colocation samt Bitcoin marknaden. Arbetet 
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kommer att bedrivas aktivt för att hitta nya områden. Fokusmarknaden för data-

center företagen finns både i Europa, Asien och USA. 

Bolaget är en part i arbetet med att stärka det regionala tillväxtarbetet inom om-

rådena inward investment, utveckling av den regional datacenter strategin samt 

projektet Cloudberry (projektägare CDT). 

Bolaget kommer att sätta igång en utveckling av en innovativ miljö i Bodens 

kommun. Arbete med att bilda Bodens Science city med start på Skapa företags-

by är igångsatt och kommer att fortsätta under 2015. Arbete kommer att ske i 

nära samarbete med omkringliggande kommuner och företag som arbetar med 

innovativa lösningar.  

Arbetet med att finna nya hyresgäster till Skapa pågår parallellt med övriga upp-

drag. 

Budget 

Bokslut Prognos

2013 2014 2015

Rörelsens intäkter 3 850 14 806 19 544

Rörelsens kostnader -1 942 -8 587 -12 066

Avskrivningar -300 -1260 -1380

Rörelsens resultat 1 608 4 959 6 098

Finansiella intäkter 14 120 120

Finansiella kostnader -297 -1 000 -600

Resultat efter finansiella poster 1 325 4 079 5 618

Koncernbidrag, erhållna

Koncernbidrag, givna

Resultat före bokslutsdisp 1 325

Bokslutsdisp -280

Resultat efter bokslutsdisp 1 045 4 079 5 618

Nettoinvesteringar 0 0 0

Budget
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Verksamhetsfakta 

Mål enligt Bokslut Budget Budget

ägardirektiv 2013 2014 2015

Kassalikviditet, % 325 310 400

Soliditet, % 2 6 11

Räntabilitet på justerat eget kapital 34 26 30
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Centrumfastigheter i Boden AB 

Planeringsförutsättningar 

Centrumfastigheter i Boden AB äger och förvaltar fastigheten Oxeln 1. 

Verksamhetsuppdrag 

Centrumfastigheter i Boden AB ska tillsammans med kommunen och andra 

kommunala aktörer samt närings- och föreningsliv och med beaktande av eko-

nomiska förutsättningar förvalta och samordna drift och skötsel av fastigheterna 

för en låg driftkostnad. Bolaget ska verka för att fastigheterna är tillgängliga med 

ett högt nyttjande.  

Verksamhetsplanering 

Utifrån ägardirektivet ska bolaget förvalta och samordna drift och skötsel av fas-

tigheten till en låg driftkostnad. Fastigheten har för närvarande en del outhyrda 

lokaler som bolaget strävar efter att fylla med nya hyresgäster under 2015.  

Fastighetens ventilationssystem är i behov av åtgärder för att bolaget ska klara av 

framtida behov. Bolaget planerar att under 2015 påbörja arbete för att uppnå för-

bättrad värmeåtervinning samt väsentligt förbättra anläggningens status. Detta 

innebär betydande investeringar för bolaget kommande år. En ombyggnation av 

Saga kulturscen kräver att hyresvillkoren kan komma att korrigeras. 
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Budget 

Prognos Budget

2014 2015

Rörelsens intäkter 3 110 5 725

Rörelsens kostnader -1 183 -3 134

Avskrivningar -413 -825

Rörelsens resultat 1 514 1 766

Finansiella intäkter 10 30

Finansiella kostnader -420 -639

Resultat efter finansiella poster 1 104 1 157

Aktierägartillskott

Koncernbidrag, erhållna

Koncernbidrag, givna

Resultat före skatt 1 104 1 157

Nettoinvesteringar 0 0
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Stiftelsen BodenBo 

Verksamhetsuppdrag 

Stiftelsen Bodenbos ändamål är att främja bostadsförsörjningen i Bodens kom-

mun, vilket ska fullgöras genom att Stiftelsen erbjuder ett tryggt och prisvärt 

boende med ett brett utbud av hyreslägenheter. Stiftelsen Bodenbo värnar om 

sina hyresgäster och är ett bostadsföretag där de boende bereds möjlighet till en 

nära kontakt med sin hyresvärd samt ges tillfälle att aktivt vara med och påverka 

sitt boende och dess närmiljö. 

Verksamhetsplanering 

För år 2015 kommer målsättningen att vara fortsatt underhåll och förädling av 

befintligt fastighetsbestånd samt upprätthålla och vidareutveckla en effektiv och 

god förvaltning. Arbete med att systematiskt analysera fastigheternas underhålls-

behov och ta fram en långsiktig underhållsplan pågår och analysen beräknas bli 

färdigställd under 2015. 

Stiftelsens vakansgrad har under 2013 och 2014 sjunkit väsentligt jämfört med 

tidigare år. För att svara mot efterfrågan på bostadsmarknaden fortsätter Stiftel-

sen, under perioden 2015-2016, att utföra omfattande renoveringar av långvarigt 

ställda lägenheter för att återföra dessa till marknaden. För att tillföra ytterligare 

bostäder kommer ett antal lokaler att byggas om till hyreslägenheter. Målsätt-

ningen är att nyttja det befintliga fastighetsbeståndet på ett så effektivt sätt som 

möjligt.  
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Budget 

Bokslut Prognos

2013 2014 2015

Rörelsens intäkter 120 075 122 300 124 870 *

Rörelsens kostnader -97 589 -92 060 -96 320

Avskrivningar -15941 -15500 -16 000

Rörelsens resultat 6 545 14 740 12 550

Finansiella intäkter 590 300 160

Finansiella kostnader -13 901 -13 000 -11 500

Resultat efter finansiella poster -6 766 2 040 1 210

Aktierägartillskott

Koncernbidrag, erhållna

Koncernbidrag, givna

Resultat före skatt -6 766 2 040 1 210

*) P g a att hyresförhandlingar för 2015 ännu ej avslutats redovisas intäkter med 2014 års hyresnivå. 

En hyreshöjning med 1 % motsvarar en intäktsökning med ca 1 130 tkr.

Budget/plan
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Verksamhetsfakta 

Mål enligt Bokslut Budget Budget

ägardirektiv 2013 2014 2015

Lägenheter, antal 2 021 2 025 2 040

- Vakansgrad På sikt < 4 % 2 2 1,5

- Yta, m
2

132 558 132 871 133 570

Lokaler, antal 47 46 44

- Yta, m
2

11 249 9 581 9 008

Kassalikviditet, % 187 269 287

Soliditet, %  > 10 % 24 25 25

Resultatet, tkr -6 766 2 040 1 210

Lånevolym, bindningstider 413 090 412 362 411 634

Kapitalbindningstid kortare än ett år, % av total lånevolym 88 10 36
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